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Druhá komplexní výkladová holistická studie 

k aktuálnímu celoplanetárnímu fenoménu šířící se epidemii Covid –19 zaměřená na důvody jejího 
šíření a proč vládní strategie boje s virem SARS-CoV-2 či jeho mutací skrze „restriktivní omezování 
života obyvatelstva nemůže vést k jejímu zastavení, ani k jejímu vymizení a je potřeba hledat jinou 

cestu, kterou bude život (universální vědomí) podporovat. 

 

1. Úvodní slovo 

Tato moje komplexní holistická případová studie slouží záměru přispět svým dílem ke konstruktivnímu 
praktickému řešení současné „Covid krize“ (kterou se nedaří zvládnout a zastavit a epidemiologická 
opatření dle slov vlády nefungují) a pokusit se poctivě a  objektivně rozkrýt a objasnit konkrétní 
příčiny a důvody, pro které nám duch života (Universální Vědomí) jasně skrze svůj konkrétní 
rezistentní projev ve hmotné rovině životě ukazuje, že cesta našeho “boje s virem SARS-CoV-2, 
potažmo jinou jeho mutací“, nevede a ani nepovede ke zmírnění ani zastavení epidemie Covid. 

Mým záměrem není kritizovat vládní činitelé, kteří tuto strategii zvolili, ani všechny odborníky, kteří 
v souladu s touto nastolenou strategií vedou „praktický boj s virem a šířící se epidemií“, ale co 
nejobjektivněji prozkoumat ukazující se zjevnou nefunkčnost této strategie (boj s virem), od které 
se odvíjejí konkrétní opatření včetně prosazovaného řešení „očkování proti viru“, o kterých jsou 
vládní činitelé a velká část odborné i laické veřejnosti přesvědčena, že by měly šíření viru zastavit či 
zmírnit. 

Pokusím se v této svoji studii konkrétně objasnit, čím a jak se konkrétně tato nefunkční strategie a 
prosazované řešení odchyluje od samotné tvůrčí podstaty života a jeho svrchovaného přirozeného 
universálního řádu tvořící jeden universální systém vědomí (jehož je lidstvo, stejně jako ostatní 
organismy existující na planetě Zemi, nedílnou součástí) a jasně objasnit, proč potřebujeme tuto 
nefunkční cestu opustit a vydat se jinou cestou, ke které nás Duch života skrze svůj celistvý projev 
probouzí, navádí a směřuje a která již bude respektovat universální řád bytí. 

Pokusím také objasnit, proč je i velmi nepravděpodobné, že tuto virovou epidemii zmírní či zastaví 
„celoplošné očkování obyvatelstva neprozkoumanými genovými vakcínami“ proti viru SARS-CoV-2 
či jeho mutacím, ke kterému společnost upíná pozornost a mluví o něm jako „o světle na konci 
tunelu“. A dále proč v případě řešení plošného očkování obyvatelstva dokonce hrozí, že bude tuto 
virovou epidemii udržovat a může dokonce vést k jejímu budoucímu rozšíření včetně zhoršení 
celkové kvality života a zdraví obyvatelstva.  

Komplexní studie obsahuje a shrnuje ucelenou analýzu konkrétních možných příčin a důvodů 
neúspěšnosti strategie boje s virem SARS-CoV-2 či jeho mutací včetně jejich objasnění, a to z pohledu 
fungování Spravedlnosti, konkrétně z holistického pohledu čím a jak se strategie boje s virem 
odchyluje či je přímo v rozporu (odporu) s universálním podstatou života a jejím přirozeným řádem 
stvoření (který se stará o zachování a udržování  božského řádu stvoření, jednoty a rovnováhy v celém 
organismu  Planety, potažmo i o udržování či obnovování „harmonických a spravedlivých poměrů mezi 
všemi tvory, bytostmi či mikroorganismy“, které jsou součástí celého systému Vědomí Celku/Planety). 

Tato moje komplexní holistická případová studie slouží záměru přispět svým dílem ke konstruktivnímu 
praktickému řešení současné Covid krize (kterou se nedaří opatřeními vlády zvládnout a zastavit) a 
pokusit se rozkrýt a objasnit konkrétní příčiny a důvody, pro které nám život (universální vědomí) 
jasně skrze svůj konkrétní rezistentní projev ve hmotné rovině životě ukazuje, že cesta boje s virem  
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SARS-CoV-2, potažmo jinou jeho mutací, nevede a ani nepovede ke zmírnění ani zastavení epidemie 
Covid. 

Tuto svojí studii zpracovávám jednak a) na základě svých universálních znalostí a zdrojových informací 
týkajících se holistického fungování celistvého universálního systému vědomí (podle kterého byl 
člověk stvořen včetně svrchovaného universálního řádu, který je řízen universálním zákonem Jednoty 
a Rovnováhy), dále b) podle svých odborných znalostí o fungování spravedlnosti a jejího nástroje 
(jímž je platné právo) a také c) podle mého cca dvouročního pozorování, zkoumání pravdivosti a 
podloženosti informací kolujících ve veřejném prostoru a jejich ověřování, třídění a vyhodnocování 
z pohledu jejich pravdivosti v tom smyslu „do jaké míry jsou v souladu, tj. v jednotě a rovnováze: 

a) s universálním systémem vědomí a jeho přirozeným řádem (kterému podléhá jako jeho součást 
„systém vědomí planety Zemi včetně všech tvorů na Zemi včetně lidstva jako jednotné bytosti“, tedy i 
„individuální systémy vědomí všech lidí“),  

b) s duševním prožíváním a zažíváním lidí a viditelnými dopady na jejich duševní zdraví,  

c) s pravdivými hmotnými příznaky či projevy tohoto universálního vědomí = života ve hmotné 
dimenzi existence z pohledu konkrétních viditelných dopadů na život lidstva jako celku. 

Komplexní studie obsahuje a shrnuje ucelenou analýzu konkrétních možných příčin a důvodů 
neúspěšnosti strategie boje s virem SARS-CoV-2 či jeho mutací včetně jejich objasnění. Současně se 
snaží objasnit, proč strategie boje s virem, jako i vládami prosazované řešení „vakcinace většiny 
obyvatelstva“ (jako preventivní ochrany před hrozící nákazou virem) nemůže vést, resp. velmi 
pravděpodobně nepovede ke zmírnění a zastavení virové epidemie, a proč naopak může vést 
k jejímu budoucímu rozšíření včetně zhoršení celkové kvality života a zdraví obyvatelstva.  

Mým záměrem není kritizovat vládu ani odborníky, kteří stojí za touto strategií, ale v duchu svrchované 
pravdy, jednoty a rovnováhy existující v jednom všezahrnujícím systému vědomí Celku (tvořeného 
individuálním vědomím každého člověka i universálním vědomím lidstva jako jednotné bytosti, jakož i 
vědomím všech ostatních organismů existujících na planetě Zemi včetně jejího vlastního vědomí) 
upozornit na nefunkčnost této strategie (boj s viry) a s ním souvisejícím řešením epidemie Covid 
(očkování) z pohledu universálního vědomí a řádu, který s pomocí Vyššího universálního zákona 
Jednoty a Rovnováhy reguluje (tj. tvoří, usměrňuje a zastavuje všechny děje v systému Vědomí).  
Pokusím v jednotě s universálními týkajících se tvoření života respektujících celistvost či integritu 
systému vědomí pojmenovat, odhalit a objasnit, proč se virovou epidemii Covid dlouhodobě nedaří (a 
tedy velmi pravděpodobně ani nepodaří) touto nastoupenou cestou „boje s virem“ zastavit, potažmo 
proč je i nepravděpodobné, že tuto virovou epidemii zmírní či zastaví „celoplošné očkování 
obyvatelstva neprozkoumanými genovými vakcínami“ proti viru SARS-CoV-2 či jeho mutacím, ke 
kterému společnost upíná pozornost a mluví o něm jako „o světle na konci tunelu“ (o kterých 
z neověřených tvrzení výrobců vakcín a epidemiologů toliko víme, že mají mít údajně jistou schopnost 
předcházet nákaze virem SARS-CoV-2, popř. zmírnit imunologické reakce lidského organismu na 
onemocnění touto nákazou, stejně jako v sobě nesou pro člověka protikladné riziko, že v lidském 
organismu může vakcinace vyvolat nejrůznější nežádoucí reakce, jakož i nedostatečně zmapované 
zdravotní následky).  

Pokusím se holisticky konkrétně objasnit, čím a jak se konkrétně tato nefunkční strategie a 
prosazované řešení odchyluje od samotné tvůrčí podstaty života a jeho svrchovaného přirozeného 
universálního řádu tvořící jeden universální systém vědomí (jehož je lidstvo, stejně jako ostatní 
organismy existující na planetě Zemi, nedílnou součástí) a proč je tuto nefunkční cestu třeba zavčas 
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opustit a vydat se jinou cestou, ke které nás universální podstata života skrze svůj celistvý projev 
probouzí, navádí a směřuje a která již bude respektovat universální řád bytí. 

Vidím za vysoce žádoucí vycházet při analýze příčin a důvodů „neúspěšnosti cca dvouročního boje 
s virem“ z universálních znalostí, zákonitostí a holistického pohledu, neboť holistickým pohledem 
můžeme díky fungování Universálního zákona Jednoty a Rovnováhy (který spojuje všechny tři úrovně 
existence života do jednotného celku) odhalit nejen zjevné i skryté rozpory a nesoulady mezi „lidskou 
myslí interpretovanou realitou“ a tou „pravdivou a skutečnou božskou universální realitou (která je 
stvořena z harmonické universální podstaty života, jež prostě je a jenom se skrze existenci protikladů 
zviditelňuje a projevuje“), ale najít universální pravdu, funkční cestu a skutečně universální řešení“, 
které všechny tři dimenze existence života harmonicky slaďuje a sjednocuje do jednoho jediného 
celku. Neboť pravdivá universální celistvá realita existuje a projevuje se svébytně a nezávisle na 
lidské mysli a její interpretaci odtržené od pravdivé, jednotné, universální existence života. Tato 
realita se tvoří v duchovní dimenzi, ze které se promítá a přenáší skrze duševní dimenzi do té fyzické, 
na které se projevuje (manifestuje) skrze mysl, fyzické činy a konání. V jednotě s universálním 
vědomím tedy můžeme jak odhalit nejen svoji iluzi, omyl či víru v nepravdu (lež), ale na druhé straně 
odhalit více či méně zjevnou „universální pravdu, funkční cestu a skutečně universální řešení“, které 
všechny tři dimenze existence života harmonicky slaďuje a sjednocuje do jednoho jediného celku. 

 

2.  Shrnutí současného stavu naší roční zkušenosti s virem, epidemií a jejím řešením cestou 
vedení „války či boje s virem“ 

Abychom se mohli vůbec objektivně zabývat podstatou našeho „kolektivního problému (kterým je 
šíření viru v lidském organismu), popř. skrytými důvody či příčinami, proč a čím tento problém vznikl, 
proč ho musíme kolektivně jako lidský organismus zažívat a jak lze tento globální problém účinně řešit, 
aby vymizel z našeho života, je potřeba začít tím, že si ujasníme a co nejobjektivněji připustíme stav, 
ve kterém se po roce boje s virem nacházíme. Zaměřím se jen na naši Českou republiku, nicméně 
informace mohou být v souladu i se stavem v jiných zemích, ve kterých se rozhodli s virem zatočit 
cestou boje a očkování proti němu. Níže se tedy pokusím shrnout svoje osobní vidění aktuálního 
stavu v České republice, ve kterém se naše společnost po roce vedení „války či boje s virem“ dostala 
a nyní nachází (abyste věděli z jakého stavu osobně v této svojí studii vycházím). 

Je to už skoro dva roky, co je tu s námi vir SARS-CoV-2 či a jeho další mutace označují, kterému jsme 
globálně vyhlásili válku a který je údajně příčinou (zdrojem) šíření nákazy zvané Covid. Za tu dobu se 
mnohé v našich životech i společném prostoru diametrálně změnilo. A naopak něco se nezměnilo 
skoro vůbec. Vir v již v jiné zmutované verzi, a epidemie tu je s námi pořád, i přes boj, který s nim 
lidstvo vede. Víceméně povinné nošení roušky a podvolit se testování na Covid také a pomalu a jistě 
se k nim přidává – sice zatím nepovinná – ale vládou prosazovaná vakcinace. Po roce stále všichni, více 
či méně s nevolí, čelíme a na vlastní kůži prožíváme „zásadní a dlouhodobé omezování našich 
lidských práv a svobod, které v konečném důsledku limituje či neumožňuje soběstačné, důstojné a 
svébytné tvoření našich životů. Přes krátkodobé uvolnění jsme se dopracovali do dlouhodobého 
nouzového stavu, který byl cyklicky vládou mnohokrát prodlužován s podporou poslanců z důvodu, 
aby vláda mohla obyvatelstvo chránit před nákazou virem, potažmo před úmrtím v jejím důsledku, 
opírajíce se přitom o duch zákona o veřejném zdraví a ústavní zákon o bezpečnosti“. Vláda dokonce 
namísto avizovaného uvolnění, rozhodla naopak o dalším zpřísňování svých opatření a omezování 
našich základních práv a svobod s odůvodněním, že se šíření epidemie nákazy virem nedaří brzdit, a 
navíc se nám šiří dokonce britská mutace viru. Vláda skrze veřejná média přiznává, že její vládní 
opatření nefungují a jediné řešení, které může zastavit vir, je celoplošného očkování obyvatelstva 
proti nákaze tímto virem. 
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Asi se shodneme na tom, že převažující většině obyvatel se za poslední dva roky s Covidem proměnil 
osobní život, a to v přímé úměře k tomu, jak stát začal plošně měnit prostředí a podmínky, za kterých 
můžeme každý sám za sebe, podle svého vlastního vědomí a svědomí, rozhodovat, tvořit a zažívat 
svůj život v interakcích s lidmi, kteří jsou nám blízcí a pečovat o svoje celistvé zdraví.  

Dále se významně začaly v rámci státní regulace regulovat (tj. omezovat a podmiňovat) základní 
aspekty svébytnosti, důstojnosti a soběstačnosti života člověka, které jsou právně chráněny „jako 
klíčové hodnoty humanity a demokratického státu“ skrze právní pořádek zahrnující ratifikované 
mezinárodní úmluvy, ústavu a listinu základních práv a svobod, zákony a podzákonné normy. Kromě 
svébytného tvoření života a individuální péče o zdraví podle svého vědomí a svědomí, vláda svými 
restriktivními opatřeními zasahuje obyvatelstvu do „ústavní svobody pohybu a cestování, práva 
svobodně vykonávat svoje živobytí a finančně se skrze něj hmotně zabezpečovat, stejně jako do „práva 
svébytně chránit svoje zdraví“ skrze podporu a zvyšování imunity a péči o duševní a fyzické zdraví skrze 
nejrůznější wellness, kulturní a sportovní aktivity“, které jsou více méně již několik měsíců zcela 
zakázány. Mnohým se tak v důsledku těchto plošných omezení a regulací výrazně zhoršila kvalita 
života, duševní i fyzické zdraví, stejně jako jejich finanční poměry vyjma řady vyvolených, kterým se 
finanční situace nezměnila (protože jsou státní zaměstnanci a mají vůči státu garantové výše platu 
včetně jejich vyplácení). Jistě je tu i ta část populace, které se životní poměry nezměnily, popř. se i 
dokonce zlepšily, pokud objevili, jak tuto krizovou dobu využít ku prospěchu, anebo se chopili 
příležitostí, jak se „přiživit na boji s virem a epidemií“.  

Co se za ten rok z mého pohledu zhoršilo (možná jen skrze opatření vlády zviditelnilo, podpořilo a 
vyjevilo) je to, jak jsme polarizovaná a nejednotná společnost rozdělená na nejrůznější viditelné 
tábory, skupiny, komunity, různorodé hnutí a také kategorie, do kterých nás i samotná vláda 
roztřídila svými opatřeními postupně podle nejrůznějších kritérií (na těchto kritériích nyní podle 
rozhodnutí vyvolených lidí – vládních činitelů a jejich poradců expertů - závisí, zda-li je či není člověk 
hoden státní podpory a kompenzace, možnosti provozovat svoje živobytí, prodávat svoje produkty a 
služby, ale také získat vakcínu nebo se nechat zdarma otestovat atd). A na stejném principu možná 
bude jednou v budoucnu záviset, zda-li budeme skupinou vyvolených uznáni jako hodni či nehodni 
užívat veřejně dostupných služeb, na jejichž provoz platíme skrze odvod daní a jiných povinných 
plateb, anebo na které jsme dosud měli všichni rovnocenná práva. 

Člověk se nemůže v tomto kontextu ubránit závěru, že z našeho kolektivního lidského vědomí 
postupně mizí určité velkorysé, inteligentní a moudré uvažování, které respektuje „svrchovaný 
přirozený řád bytí a universální sjednocující hodnoty“, které nás všechny jako lidské bytosti spojují 
a sjednocují bez ohledu na to, jaké individuální nastavení mysli a osobnosti každý z nás máme“. Tyto 
hodnoty, které nás netřídí, neposuzují a nesoudí podle toho, jaký postoj k životu, ke státu, osobní zájmy 
a priority, jaké aktivity nás baví nebo jsou zdrojem naší obživy, jaké máme statuty a finanční možnosti 
atd.). Přitom tyto universálně platné hodnoty, ctnosti a kvality bytí jsou zdá se jedinou možnou 
spojkou, které mají reálný potenciál oslovit každého člověka a tedy i současnou - silně rozdělenou 
společnost - znovu nasměřovat a dovést do stavu, kdy lidé  - jako jedna bytost a společenství - začnou 
nejen táhnout za jeden provaz, ale dokáží se shodnout na tom, co je pro všechny lidi jako celek 
podporující a harmonické a co naopak škodlivé a destruktivní. 

To však vyžaduje, aby lidé opustili svoje tunelové, jednostranné vidění a myšlení, které je reakcí a 
projekcí jejich osobnosti na to, co se v hmotném světě odehrává, a namísto se otevřeli universálnímu 
pohledu a celistvé pravdě či skutečnosti, která z duchovní roviny skrze duševní prožívání prosakuje do 
hmotné roviny a kterou současné dění v hmotné rovině demonstruje, abychom se jako jedna bytost 
probudili a přestali věřit šálivým slovům, ale sami se aktivně zajímali a zkoumali skrze svoje vlastní 
vědomí, co se nám to „universální vědomí a naše duchovní podstata“ snaží skrze to, co jsme nuceni 
jako lidstvo v souvislosti s epidemií covid zažívat, demonstrovat do hmotné reality. 

Tento strach či obava je tedy v současné době jedna z mála věcí, která nás všechny chtě – nechtě 
spojuje, stejně jako fakt, že nyní žijeme v prostředí, ve kterém se šíří neklid a boj, strach, obavy a 
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nejistota, chaos a manipulace v tom smyslu, že lidé z pozice „delegované moci“ (neboli lidmi do nich 
vložené důvěry) rozhodují o tom, jak má obyvatelstvo jako celek (a to i ti, kteří tyto zástupce nevolili) 
z jejich osobního či odborného pohledu a rozhodnutí žít, jak se máme či lépe řečeno můžeme starat o 
svůj život a zdraví. Tito lidé rozhodují o našich životech a péči o zdraví o nás bez nás, a to, aniž by 
osobně znali či mohli poznat naše individuální poměry, potažmo aniž by je upřímně zajímalo, co 
skutečně ve svých nitrech cítíme, chceme, opravdu potřebujeme a co ve svých životech následkem 
jejich rozhodnutí zažíváme.  

Není pochyb, že nám Život ve svém globálním hmotném projevu, jasně skrze „covid dění“, ukazuje, 
jak velké množství lidí je odpojeno či odkloněno ve svém tvoření a prožívání života od svrchovaného 
universálního či přirozeného řádu, jemuž jako světelné/energetické bytosti podléháme, a tedy jak 
rozsáhle je „lidská společnost“ díky tomu nemocná či nezdravá. Skutečná podstata a příčiny šířící se 
nákazy však mají pravé kořeny zcela v něčem, než kam je (ať již záměrně či nezáměrně) směřována 
kolektivní pozornost vládnoucích elit. Pokud chceme covid krizi úspěšně překonat, musíme se začít 
zabývat pravdivými skutečnosti a duchovními (universálními) důvodu a příčinami fenoménu Covid. 

Proto jsem se rozhodla přispět k tomuto tímto svým dílem a otevřít tak v návaznosti širší veřejnou 
diskusi. 

 

3.  Objasnění pojmu HOLISTIKA včetně pojmu „Holos/celku, celistvosti, integrity“ 

Pojem Holistika má základ v pojmu “HOLOS” (CELEK, CELISTVOST, INTEGRITA). Holistika se zabývá 
celistvým řešením problémů, a to cestou “harmonizování a narovnávaní bytostného vztahu člověka 
k Životu jako CELKU“, který se projevuje skrze živé formy (bytosti) žijící na planetě Zemi, a to 
v souladu s kosmickým vědomím a svrchovaným universálním řádem. 
 
Holistika je obor, který se zabývá pozorováním, rozkrýváním a objasňováním konkrétních hmotných 
projevů života jako projevů universálního Vědomí/Život/Ducha či Boha ve Hmotě z celistvého 
(komplexního) pohledu se záměrem udržovat člověka a celý jeho trojjediný systém ve stavu volného 
proudění Vědomí/Světla/Ducha/zdRAví a celé jeho integritě, jednotě a rovnováze, popř. ho do 
tohoto stavu jednoty a rovnováhy znovu v souladu s kosmickým vědomím a svrchovaným 
universálním řádem nasměřovat, popř. krok po kroku provádět. 
 
Holistika přistupuje k člověku, k životu i ke světu, ve kterém člověk žije a který skrze prožívání svého 
života spolutvoří, jako k trojjediné celistvé živoucí bytosti, kterou symbolizuje STROM. Proto také 
tento symbol známe jako STROM ŽIVOTA).  
 

- Holistika proto neodděluje jakýkoliv děj či projevený stav životě člověka (kterému říkáme 
problém) od člověka, který jej osobně zažívá.  

- Holistika opouští pojetí “řešení problému” jako “statického, neživoucího, odděleného či 
odtrženého stavu od člověka, který ho zažívá a který může vyřešit = tj. vyrušit místo něho 
někdo jiný.  

- Naopak ctí svébytnost, důstojnost a soběstačnost (autonomii) vědomí člověka a v tomto duchu 
člověka podporuje v tom, aby svůj problém ve svém životě svébytně vyřešil = vyrušil sám, a to 
skrze svoje vědomí/sílu a propojení se se svojí bytostnou podstatou/Světlo/RA. Zkrátka, aby se 
setkal, potkal, spojil, propojil, sjednotil se svým vlastním Zdrojem a podstatou věčného 
Života/SVĚTLEM (RA/RE). Což jasně vystihuje slovo “zdRAví”, zdRAvit, uzdRAvit, pozdRAvit. 

 
Holistika směřuje, vede a provádí člověka, jako celistvou (trojjedinou) bytost, k celostnímu zdRAví (tj. 
k propojení se svojí trojjedinou bytostnou podstatou/Světlem/Duchem/Universálním 
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Vědomím/RA/Bohem), a to cestou, která směřuje člověka k dobrovolnému udržování, anebo znovu 
navození či obnovení harmonického proudění Vědomí/Světla/RA celým jeho trojjediným systémem 
vědomí, které dohromady tvoří jeden jediný CELEK (HOLOS - SVĚT - JEDNOTU).  
 
V tomto harmonizačním procesu HOLISTIKA zapojuje tyto tři hlavní veličiny: 
 

1. Navozování jednoty, rovnováhy a harmonie MEZI PROTIKLADY ČI POLARITAMI skrze jejich 
sjednocování, tj. rozkrytí jejich vzájemného souladného působení pro rovnováhu, harmonii, 
zdraví určitého CELKU  

2. Obnovování DŮVĚRY ČLOVĚKA V ŽIVOT A VE SVOJÍ BYTOSTNOU PODSTATU  
3. Propojování, vyvažování a sjednocování všech tří rovin, vrstev, dimenzí či úrovní vědomí v 

lidském systému vědomí do vzájemné JEDNOTY, ROVNOVÁHY A HARMONIE. Neboť v tomto 
trojjediném CELKU není žádná její část, tj. ani jedna z těchto tří vrstev méně důležitá než ta 
druhá či třetí (tj. víc ani míň, lepší ani horší). Pro CELEK je zkrátka každá jeho část rovnocenná 
tím, že svým dílem “pracuje pro CELEK” tak, že se svým dílem podílí na spolutvoření prostředí 
pro Život/Sjednocující Světlo/Láska a jeho projev ve všech jeho živoucích formách, které se do 
tohoto prostředí rodí a skrze svoji osobní zkušenost probouzejí, objevují, poznávají, rozšiřují a 
obohacují věčnou universální podstatu života a učí se jejímu bezpodmínečnému projevování 
(tj. šířit skrze sebe nepodmíněnou lásku Životu jako Celku/RA. 

 

4.  Objasnění celistvosti systému vědomí (HOLOS) včetně pojmu Světla/Universálního vědomí, 
universálního přirozeného řádu včetně universálního zákona Jednoty a Rovnováhy, který jeho 
proudění usměrňuje 

Universální řád je boží světelný řád, kterému podléhají všechna stvoření, tvorové, bytosti a 
organismy, které jsou stvořeny ze světelné podstaty.  Tento řád funguje na bázi universálního zákona 
jednoty a rovnováhy (Boží/Vyšší universální spravedlnosti), který usměrňuje každé stvoření do bytí 
v jednotě se svojí celistvou vrozenou (genetickou, duševní a duchovní podstatou) a současně do bytí 
v souladu s universálním řádem. Universální řád podporuje a chrání nedotknutelnost světelné 
podstaty každé bytosti či organismu, jenž je součástí organismu Planety a podporuje přirozené 
vzájemně symbiotické – reciproční - prospěšné vztahy (poměry) mezi jednotlivými organismy a 
celkovou rovnováhu v systému Vědomí planety Země jako celku. 
 
Tento universální zákon Jednoty a Rovnováhy v kostce funguje na „principu sjednocování všech tří 
úrovní existence života do jednoho celku/integrity/jednoty a rovnováhy skrze nalezení sjednocující 
universální pravdy (stejné či rovnocenné kvality či hodnoty)) existující v jednotném duchu „jak 
nahoře, tak dole, jak uvnitř tak venku“.  

Těmito třemi dimenzemi existence života jsou hmotná, duševní a duchovní. Ve stručnosti objasním 
jejich vzájemné propojení a odlišnost. 

Hmotná dimenze je rovina života, ve které dochází k manifestaci, tj. projevu Života/Universálního 
Vědomí/Kosmického Zdroje. Hmotná dimenze je propojena s hmotnými energetickými centry systému 
vědomí (1,2 a 3 čakra), tělem a myslí, které komunikují s planetárním vědomím. 

Duševní dimenze je rovina života, na které se vše stvořené prožívá a skrze cítění přenáší (transferuje) 
do hmotné dimenze, anebo zpětným tokem z hmotné dimenze do duchovní). Je propojena s jemno-
hmotným energetickým centrem systému vědomí (4. čakra) a individuální duší bytosti, resp. všemi 
dušemi. 
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Duchovní dimenze je rovina života, na které se vše tvoří a vzniká a skrze universálního Ducha proudí 
do duševní a hmotné dimenze a do které se zase zpětným tokem vrací, zaniká a ukončuje. Nehmotná 
dimenze je propojena s nehmotnými energetickými centry systému vědomí (5., 6. a 7. čakra), které 
komunikují s kosmickým vědomí), tělem a myslí. 

Kosmické neboli universální vědomí je universální duch života (Světlo), jež proudí všemi třemi 
dimenzemi a propojuje je a slaďuje je do jednoho jediného celku (holosu). 

 

5.  Vyjasnění universální podstaty a důvodu hmotného projevu jakékoliv projevující se dis 
harmonie v systému vědomí (kterou je např. NEMOC, PROBLÉM, OBTÍŽ) 

Nemoc, problém či jakákoliv obtíž je pouze projevem určité dis harmonie, která existuje v systému 
vědomí v důsledku nerespektování, odklonu či porušování universálního zákona jednoty a 
rovnováhy, na kterém funguje universální řád.  

Universální svrchovaný řád chrání, zachovává, obnovuje a udržuje harmonii v celém systému vědomí 
tím, že chrání a podporuje bytostnou podstatu každé stvořené bytosti/organismu/tvora/polarity, 
která je součástí universálního kosmického Vědomí (Boha), které je stvořilo. Dále udržuje 
spravedlivou universální jednotu a rovnováhu mezi jednotlivými 
polaritami/protiklady/organismy/bytostmi/tvory a stará se, aby spolu existovali v harmonii, aniž by 
mezi nimi docházelo k nespravedlivému povyšování nebo ponižování jedné nad druhou, anebo 
k potírání, deformaci či potlačení jejich původu, kompetence, záměru jejich stvoření a funkce v rámci 
celku. 

Dochází-li ze strany jakékoliv bytosti, tvora, organismu zejména: 

a) k porušování kosmického řádu zasahováním, manipulací či narušováním přirozené podstaty života 
(potažmo stvoření, se kterými sdílí prostředí na Zemi), nebo  

b) k zasahování do přirozené svébytné existence či vývoje jakéhokoliv stvoření na Zemi proti její vůli 
nebo k její škodě (jejíž chod řídí kosmické vědomí skrze svůj kosmický řád),  

c) k tomu, že nevyužívá či zneužívá svůj vrozený potenciál nebo životní energii ke škodě vlastní nebo 
jiné bytosti/bytostí, 

d) k tomu, že tvoří neharmonické a nespravedlivé poměry tím, že nerespektuje universální zákon 
jednoty a rovnováhy,  

e) k tomu, že nedodržuje či porušuje přirozená/vrozená/legitimní práva bytostí, anebo platné právo 
a řád norem z pohledu jejich právní síly (které jsou nástrojem pro obnovování a udržování harmonie, 
potažmo spravedlivých poměrů mezi bytostmi), 

pak následkem toho v konečném důsledku skrze sebe tvoří ve vědomí planety Země prostor STÍNU 
(ve kterém vládne chaos). Takováto svévolná bytost si tímto svým škodlivým počínáním proti životu 
jako celku dis harmonizuje (poškozuje) svůj vztah k Existenci (Bohu). To se projevuje tím, že si vytvoří 
na duchovní úrovni svého energetického systému „energetický/karmický blok“, který omezí 
přirozené harmonické proudění kosmické energie (Světla) do jejího systému, a to na té straně 
polarity Světla (pravé/Sluneční/aktivní nebo levé/Měsíční/pasivní).  Tato dis harmonie v systému 
vědomí se pak odráží a materializuje ve formě konkrétního problému, obtíže či onemocnění. 
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S každým blokem ve svém systému vědomí se tato bytost od Světla/Svojí podstaty/Boha vzdálí, což 
může pocítit úbytkem energie či nějakou materializovanou ztrátou energie. Pokud bytost v této svojí 
škodlivé (destruktivní) tendenci pokračuje, propadá se postupně svojí vibrací do prostoru Stínu, kde 
vládne destrukce a chaos.  

 
6.  Vyjasnění či objasnění původu a funkce viru v organismu a jeho vlivu na organismus 
 
Lze si z veřejně dostupných zdrojů zjistit a z odborných vědeckých kruhů ověřit, že viry jsou 
neživotaschopné sekvence RNA (toxické výměšky buněk), které tvoří organismus v rámci svého 
sebe-očistného procesu. Viry jsou tedy výtvorem konkrétního organismu a vynášejí z buněk 
organismu škodlivé či nežádoucí látky mimo jejich prostor. Jejich existence v konkrétním organismu 
přirozeně probouzí imunitu k přirozenému samo-očistnému harmonizačnímu procesu a podporují 
buňky v „jejich sebe očištění od patogenních, škodlivých a toxických látek“, které je otravují, tím, že 
je na sebe naváží.  

Z veřejně dostupných zdrojů lze zjistit tuto odbornou definici: viry jsou podle jejich definice „exosomy 
neboli malé membránové váčky endocytického původu, které jsou vylučovány = sekretovány různými 
buněčnými typy (a to jak zdravými, tak infikovanými nebo nádorovými) do vnějšího prostředí“. Viry 
tak tímto buňkám fakticky pomáhají očistit se patogenů a toxinů a s pomocí imunity je vyplavit a 
odvést z organismu. Exozomy jsou schopny transportovat nežádoucí proteiny z buňky, usnadňovat 
mezibuněčnou komunikaci včetně signalizace patogenů, které jsou exozomy schopny transportovat 
a přenášet  mezi buňkami. Exozomy také mohou při signalizaci patogenů splývat s plasmatickou 
membránou buněk a vylít tak svůj obsah z buňky ven do prostředí, anebo naopak do buňky, popř. 
jsou buňkou přímo pohlceny. V exozomech mohou být částice typické pro patologické stavy, jako 
proteiny nebo nukleové kyseliny z nádorových, nebo nakažených buněk a mohou tak být slibnými 
ukazateli či informátory o rozvíjejícím onemocnění organismu. Pomocí virových exozomů = váčků se 
testuje i opačný mechanismus, tj. „cílené dopravování látek z vnějšího prostředí do buněk, jelikož 
látky v nich mohou být ve viru chráněny před okolním prostředím a na rozdíl od „virových vektorů“ 
tyto exozomy nemusí být imunitním systémem lehce rozpoznány a odstraňovány.  

Toto video objasňuje přirozený původ a fungování virů (které nejsou pravou příčinou, ale důsledkem 
znečištění buněk lidského organismu) a objasňuje i zásadní omyl či ne-pravdu, na které vlády staví a 
bez úspěšně vedou nefunkční boj s korona virem, potažmo „Covid pandemii“ ve hmotné (manifestační) 
rovině života, zde na planete Zemi:  

https://cdn.lbryplayer.xyz/content/claims/dr-cowan-5g-
koronavirus/af5a8a49ea50dce463fd57a0d8829eb8a4d80ed1/stream 

 

7.  Shrnutí důležitých faktů a informací o vakcínách a jejich možných rizicích z veřejných zdrojů 

 
Jako první přišla s vakcínou proti COVID-19 společnost Pfizer (COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2). 
Tato vakcína dosud není zaregistrovaná, byla však schválena ve Velké Británii k dočasnému použití 
regulačním orgánem (Medicines & Healthcare Products Regulatory Agency) a britským Ministerstvem 
zdravotnictví a sociálních věcí (UK Department of Health and Social Care). Jedná se o zcela nový, 
genový typ vakcíny, která byla vyvíjena pod velkým tlakem, a zatímco pro běžné vakcíny je doba 
testování až 10 let, tato vakcína byla údajně testována jen pár měsíců, což může potenciálně 
představovat velké riziko.  

U dosud běžně používaných vakcín proti virovým onemocněním se k očkování používá oslabený živý 
virus, usmrcený virus nebo případně část virového proteinu, při jehož výrobě se využívají geneticky 
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modifikované bakterie či kvasinky, které slouží jako jakýsi bioreaktor pro produkci tohoto proteinu, 
kdy tento typ vakcíny je vyzkoušený a relativně bezpečný.  

U nového typu genových vakcín (které mohou být typu DNA, či RNA) je tomu však jinak – 
„bioreaktorem“ se stanou přímo buňky příjemce vakcíny, tj. očkovaného člověka. Do těla, potažmo 
buněk, je vpraven např. nějaký jiný neškodný virus, do něhož byla (u vakcín typu DNA) vložena DNA 
cílového viru, která kóduje protein viru. Prostřednictvím toho se do buněčného jádra očkované 
osoby tedy vloží kus virové DNA (exosome s nějakým obsahem), a naše vlastní buňky by měly 
v reakci na tento „vložený obsah“ vyrábět potřebný protein, na jehož základě tělo vytváří protilátky.  

Pokud opomineme, že v genových vakcínách může být obsaženo cokoliv!!!! (tedy jakékoliv 
patogenní látky pro lidské tělo), rizikem genových vakcín už samo o sobě je, že se jedná o zcela nový 
postup, který ještě u žádné lidské vakcíny použit nebyl. A tento postup, který je zásahem do lidského 
genomu, může například ovlivnit fungování do té doby zcela zdravých lidských buněk. Zásahem do 
jejich přirozeného zdravého fungování a vnitřního prostředí může dojít k tomu, že tyto vakcinací 
pozměněné buňky budou naším imunitním systémem vyhodnoceny jako nebezpečné či nakažené a 
imunitní systém proti nim začne - jako proti nepřátelským virům – zasahovat a tato vakcinace může 
v lidském organismu vyvolat masivní autoimunitní reakci s vedlejšími následky pro celý organismus. 

Připustíme-li se znalostí, jak přirozeně fungují „přírodní viry“ neboli „lidské exosomy, které si tělo 
vyrábí pro účely očisty v důsledku znečištění prostředí buněk toxickými či patologickými látkami“ 
jako takové prostředníky a pošťáky mezi buňkami, kteří vynášejí smetí z buněk mimo jejich prostor 
(a jsou tedy pro lidské buňky kamarády, kterým buňky otvírají v důvěře svoje dveře), nelze v tuto chvíli 
ověřit, natož vyvrátit toto možné nebezpečí či riziko, popř. přirozené obavy (které mívá zdravě 
uvážlivý člověk z neznámých postupů či dostatečně neověřených zásahů do organismu): 

a) že výrobci genetických vakcín získaly a získávají tyto přirozené exosomy - jako nosiče pro svoje 
vakcíny díky hromadnému testování lidí na Covid (což může být jedním z hlavním tlaků a důvodů 
k nucenému testování lidí) Tyto přírodní exosomy – viry produktované přirozeně v lidském těle jsou 
potřeba, aby tyto nosiče měli přirozený původ a lidské buňky, potažmo přirozená imunita apriori je 
hned po vstupu do těla neidentifikovala jako „nedůvěryhodný umělý výtvor“. A tedy je skrze zdravou 
obrannou reakci „neodmítla, nevyloučila a nezlikvidovala dříve, než vnesou svůj nebezpečný obsah 
- jako trojský kůň - do buněk očkovaného“.  

b) že tyto exosomy uměle vpravované do lidského organismu v rámci vakcinace mají „ošálit 
přirozenou inteligenci či vědomí lidské buňky a přirozenou imunitu očkovaného tak, aby buňky do 
sebe vpustily „naočkované exosomy“, avšak tyto exosomy jsou naprogramovány opačně, tj. tak, že 
nemají z buněk vynést jejich smetí, ale naopak do nich vnést a vysypat bůh ví jakou látku (třeba ještě 
více patogenní či  mnohem nebezpečnější, než je Covid se smrtnost 0,3 %í) jako další smetí (které 
v těle do té doby nebylo a se kterým si přirozená imunita nemusí poradit), které může lidské buňky a 
jejich funkci pozměnit, poškodit nebo vyvolat nepředvídatelnou a různorodou autoimunitní reakci, 
což nikdo z nás po pravdě nevíme.  

c) že genovou vakcínou dojde k nežádoucímu a nepřirozenému zásahu do lidského genomu, který 
v konečném výsledku vyvolá v organismu člověka propuknutí nejrůznějších autoimunitních 
onemocnění nebo dokonce nádorového bujení. 

U genových vakcín typu RNA, která spočívá v modifikované virové RNA vázané na lipidové 
nanočástice (což je případ např. vakciny COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2 od společnosti Pfizer), 
což je genová vakcína typu RNA, je do organismu aplikována jako „modifikovaná virová RNA vázaná 
na lipidové nanočástice“, která v hostitelských buňkách vyvolá tvorbu antigenu viru SARS-CoV-2. A 
na tento antigen prý bude náš organismus reagovat tvorbou protilátek. Vakcína společnosti Pfizer 
(COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2) je určena pro osoby starší než 16 let, není tedy určena pro děti. 
Stejně jako všechny ostatní vakcíny, ani vakcína COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2 nemusí chránit 
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všechny očkované osoby. Důležitým faktem je, že nejsou k dispozici žádné nebo jen omezené údaje 
o vlivu vakcíny na plodnost a těhotné a kojící ženy, a použití vakcíny v těhotenství se nedoporučuje. 
U žen v plodném věku by před očkováním mělo být vyloučeno těhotenství a takové ženy musejí být 
poučeny o tom, že nejméně dva měsíce po podání druhé dávky vakcíny by neměly otěhotnět. Není 
známo, zda je vakcína vylučována mateřským mlékem, či nikoli, a proto nelze vyloučit riziko pro 
novorozené děti a kojence. Navíc není ani znám vliv této vakcíny na plodnost. Pokud jde o nežádoucí 
účinky, dosud byly sledovány cca po dobu 2 měsíců po podání 2. dávky, sledování by však mělo trvat 2 
roky. 

Je docela dobře možné či pravděpodobné, že genové vakcíny budou záměrně zkonstruovány a 
vyrobeny tak, že nějaký čas bude více či méně neškodná, aby v lidech vzbudila důvěru a nechali se 
také očkovat, přičemž škodlivé následky se začnou v organismu objevovat až po nějakém čase od 
vakcinace tak, aby podezření z poškození nepadlo na tento typ vakcinace a působilo jako nový typ 
onemocnění či epidemie…. Neoddiskutovatelným faktem však je, že genové vakcíny nejsou 
dostatečně otestované tak, aby mohly být považovány za důvěry-hodné. Důvěryhodnosti vakcínám 
naopak ubírá fakt, že výrobce jsou či budou právně zproštěny odpovědnosti za škodu, která vznikne 
lidem následkem jejich vakcín a bude přenesena na státy, které vakcíny od výrobců koupí. 

Toto video objasňuje genové vakcíny a jejich nebezpečnost a rizika genetické modifikace DNA 
lidského organismu a dochází ke stejným závěrům ohledně intoxikace buněk skrze očkování: 
https://zvtv.sk/dialogy/rene-balak/?fbclid=IwAR2syV9oId56hEPJ-
g1z9FYZ3JCGJ3uIsZ5p8WBVNdZrZYubHTyVVLTxkbE 
 

7. Výchozí premise a závěry, které lze s ohledem na výše uvedené veřejně dostupné vědecké 
poznatky o virech a očkování a správné rozlišování „co je příčinou a co následkem či dopadem“ 
logicky vyvodit 
 

a)  Ve světle výše uvedeného nelze dojít k jinému logickému závěru než, že viry, které si tvoří 
organismus, hrají důležitou a pozitivní roli v imunitním systému organismu a nejsou žádným 
nepřítelem ani nebezpečím organismu, proti kterému musíme či máme bojovat, anebo se 
proti němu chránit.  

b) Je tedy zcela přirozené a v pořádku, když je organismus vlivem toxických látek, které pronikly 
do organismu, otráven či znečištěn, že se potřebuje od nich očistit, a proto začne jeho 
imunitní systém přirozeně produkovat viry (exosomy). 

c) Dalším logickým závěrem potvrzeným praxí je, že má-li daný organismus (bytost) svůj 
individuální imunitní systém v některém jeho ohledu „porouchaný či oslabený“, může se stát 
či se stává, že se buď daný organismus nedokáže před intoxikací (nahromaděním patogenů a 
toxinů v buňkách) preventivně bránit či ochránit, anebo se nedokáže patogenů a toxinů 
jednoduše zbavit, odvést či je neutralizovat. A následkem toho se u dané bytosti zpravidla 
projeví určité individuální dis harmonické tělesné příznaky tzv. onemocnění, které mají 
nepříznivý vliv i na duševní stav a prožívání bytosti. 

d) Dalším logickým závěrem, ke kterému lze s ohledem na výše uvedené dospět, že přirozená 
povaha virů (exosomů) jako „nosičů a prostředníků mezi buňkami“ a znalost jejich fungování 
a přirozeného chování v organismu byla s ohledem na výše uvedené vědecké poznatky 
v souvislosti s „Covid epidemií“ buď nesprávně pochopena a omylem zkreslena, anebo 
účelově nepravdivě interpretována a zneužita k manipulaci s lidstvem. 
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8.  Vyjasnění, proč je boj s virem nesmyslný a proč se nelze chránit ani bránit proti virům, 
které si tvoří organismus v důsledku svojí nadměrné intoxikace  
 

Z výše uvedeného nám tedy vyplývá několik závěrů: 

a) Přirozený původ a fungování virů = exosomů spočívá ve sloužení organismu a k očišťování buněk 
od toxických látek.  

b) Viry nejsou žádným zdrojem, ani příčinou nákazy ani onemocnění, ale „projevem určitého 
přetížení či znečištění celého organismu toxickými látkami, kterých se organismus potřebuje zbavit.  

c) Viry jsou přírodním nástrojem a hmotným příznakem či projevem probíhající očisty v organismu 
od patogenních a toxických látek. Jejich pozitivní nález v organismu slouží jako „indikátor“ 
probíhající očisty buněk v organismu od nežádoucího smetí a odpadu“ a skrze odpadní látky, které 
na sebe v buňkách navázaly a z buněk skrze sebe vynášejí, mohou také signalizovat i určité konkrétní 
disharmonie v organismu, které označujeme jako onemocnění (například rakoviny, zánětu apod.).  

d) Viry tedy zcela přirozeně tvoří sám organismus, a to v důsledku či následkem silného znečištění 
buněk nejrůznějšími toxiny a patogeny, které se do organismu a buněk dostaly skrze parazity, 
potravu, chemické léky či drogy, alkohol, léky, závadnou vodu, vzduch, toxické prostředí či prostředí, 
ve kterém je vysoká míra elektromagnetického smogu a které mohou v konečném důsledku působit 
v organismu toxicky či škodlivě, dostanou-li se dovnitř buněk.   

e) Vir není sám o sobě životaschopným organismem (jako např. bakterie) a ani není sám o sobě 
nebezpečný. Vir nemá vlastní DNA, ani vlastní způsob množení se. Vir byl stvořen proto, aby sloužil 
k očistě otrávených buněk a celkové regeneraci organismu s tím, že jeho vytvoření v otráveném či 
znečištěném organismu řídí imunitní systém daného organismu. 

g) Jejich přirozené povahy a funkce „nosiče a mediátora mezi buňkami“ však lze dle vědeckých 
poznatků použít i reverzně tak, aby do zdravých buněk vnesly patogeny (což se využívá při výrobě 
vakcín pro očkování). 

h) Nelze vyloučit, že přirozené povahy a funkce virů mohlo (či může být) úmyslně zneužito „pro 
transport cizorodých, patologických a toxických látek do buněk organismu“, které mohou 
harmonické a přirozené fungování buněk oslabit, narušit, pozměnit či dokonce poškodit tím, že do 
nich vnesou jako „trojský kůň“ kontaminovanou látku, která v buňce, potažmo v organismu vyvolá 
„vlnu imunitní očistné reakce“. V této souvislosti nelze ani vyloučit, že vnesené patogeny mohou 
v organismu spustit nejrůznější „autoimunitní reakce a různé tělesné příznaky, která budou 
označeny jako další neznámý druh virózy, neznámou formu nákazy či novou epidemii, pokud se tyto 
patogeny dostanou (např. skrze očkování) do velkého množství organismů (bytostí) a budou v nich 
vyvolávat nejrůznější imunitní reakce (tak jako se tomu děje v případě Covid očisty, které říkáme 
epidemie). 

 

9.  Vyjasnění, jaké preventivní opatření jsou a nejsou účinná proti intoxikaci organismu  
 

Vycházíme-li ze skutečnosti, že přírodní viry (exosomy) jsou výměšky toxických buněk organismu, 
které se zcela přirozeně tvoří při jeho nadměrné intoxikaci a jsou projevem, důsledkem či následkem 
silného znečištění buněk nejrůznějšími toxiny a patogeny (které se do organismu a buněk dostaly 
skrze parazity, potravu, chemické drogy, alkohol, léky, závadnou vodu, vzduch, toxické prostředí či 
prostředí, ve kterém je vysoká míra elektromagnetického smogu).   

Dalším potenciálním zdrojem intoxikace buněk (a tedy organismu bytosti) mohou být také lékařské 
zákroky, skrze které se do organismu (buněk) nepřirozeně dostávají chemické látky, drogy nebo při 
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očkování nejrůznější „uměle upravené viry/exosomy, které jsou či mohou být „nositeli toxických či 
patogenních látek neznámého původu“ s nepředvídatelnými účinky na organismus. 

Dalším potenciálním zdrojem intoxikace buněk (a tedy organismu bytosti) jsou toxické emoce, které 
v člověku probouzejí neharmonické vztahy a prostředí, ve kterých člověk na své duševní úrovni 
prožívá existenční strach, omezování svojí svébytnosti, nedůstojné zacházení, vynucenou izolaci, 
bezpráví a nespravedlnost následkem nerespektování či porušování bytostních práv. 

Má-li organismus bytosti svůj imunitní systém (imUNIT) dis harmonizovaný či oslabený v důsledku 
svého vlastního mentálního nastavení, jehož následkem člověk žije v dis harmonických, toxických či 
parazitických vztazích, ve kterých zažívá nejrůznější negativní emoce, které v jeho systému spouští 
„negativní emoční reakce“ (které člověka v jeho prožívání ovládají či ho vyvádějí z klidu a nadhledu)“, 
pak ani přirozený, očistný proces buněk od toxinů neprobíhá v organismu v klidu (tj. „bez 
příznakově“), ale naopak se tato neharmonická reakce ztělesňuje = manifestuje na projekční hmotné 
rovině jako „nejrůznější tělesné příznaky. Tato negativní emoční reakce duše na cokoliv ve vnějším 
prostředí, co vnímá za nebezpečné, probíhá současně i na fyzické rovině (tedy v těle) a vyvolává 
v těle odpovídající příznaky. Tyto příznaky jsou individuální u každé bytosti a závisí na jejím konkrétním 
duševním postoji či vztahu k takovým projevům života, které duše vnímá a prožívá jako ohrožující, 
nebezpečné a destruktivní. Příznaky jsou tedy vyvolané negativním postojem (vnitřním odporem) dané 
bytosti (duše) a její emoční reakcí, a to v míře, jak intenzivní reakční nastavení má daný organismus 
v důsledku jeho závislosti na negativní energii, kterou čerpá z negativního prožívání.  Negativní vztah 
či odporu plný postoj duše se projevuje např. tím, že negativně a nepřiměřeně - 
z odporu/bloku/stínu/ve strachu - destruktivně reaguje na nejrůznější škodlivé, patogeny a toxické 
láky, spouští se v celém organismu - nejen na duševní, ale i na fyzické rovině - silná destruktivní, 
autoimunitní reakce. 

Ze samotné logiky podstaty je tedy logické, že nejúčinnější PREVENCÍ před intoxikací organismu 
patogeny (jejichž kumulace v organismu spouští tvorbu virů/exosomů), potažmo proti nežádoucím 
imunitním či autoimunitním reakcím na patogeny, je VĚDOMÉ VYHÝBÁNÍ SE VŠEM MOŽNÝM 
ZDROJŮM, KTERÉ VEDOU K INTOXIKACI ORGANISMU. Právo a odpovědnost spojená s vědomým 
vyhýbáním se intoxikaci organismu spadá do svébytné i zákonné kompetence každého člověka, s tím, 
že praktický výkon je výkonem jeho bytostného i pozitivního „ústavního práva na ochranu zdraví“, 
které je zakotveno v čl. 31 LPS).  

Z jasné logiky, kdy víme, že viry nejsou skutečnou příčinou ani zdrojem onemocnění – intoxikace 
organismu (pokud tedy nebyly do organismu vpraveny reverzní metodou, kterou je např. očkování), 
ale indikátorem a důsledkem intoxikace organismu, je pak rovněž jasné, že nejúčinnějším řešením, 
jak podpořit tělo v očistě od patogenů a toxických látek, je DETOXIKACE ORGANISMU A PODPORA 
IMUNITNÍHO SYSTÉMU. 

Z prosté logiky pak s ohledem na výše uvedené plyne, že ÚSILÍ BRÁNIT VEŘEJNÉ ZDRAVÍ PŘED VIRY, 
nebo se KONTAKTU S NIMI USILOVNĚ VYHÝBAT (když jejich existence v organismu svědčí jen o tom, 
že se snaží očistit buňky od patogenů a toxinů v organismu), JE STEJNĚ NESMYSLNÉ A NELOGICKÉ, 
JAKO S NIMI VÉST BOJ, NAVÍC ZPŮSOBEM, KDY JE IMUNITA LIDÍ VLÁDNÍMI OPATŘENÍMI 
VYDÁVANÝMI V RÁMCI OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ VE SKUTEČNOSTI SNIŽOVÁNA, NAMÍSTO, 
ABY BYLA V RÁMCI PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ PODPOROVÁNA VČETNĚ VČECH OPATŘENÍ, 
KTERÉ PODPORUJÍ DETOX A OČISTU ORGANISMU. 

Současně pak také logicky zřejmé, že vládou prosazované očkování (v rámci kterého se mohou do 
buněk dostat neznámé patogenní a toxické látky, které nejen proti přirozenosti manipulují s imunitním 
systémem, ale zvyšují toxickou zátěž), nemůže představovat „to pravé „funkční universální řešení“, 
které může šířící se virovou epidemii skutečně zmírnit a zastavit“.  
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Protože boj s virem je postaven na lži, iluzi či nepravdě (přirozený vir není nepřítel organismu, ale 
naopak) a jeho vedení porušuje a nerespektuje svrchovaný universální řád, stejně jako očkování proti 
viru (které podporuje intoxikaci lidského organismu, místo aby podporoval jeho očištění, detoxikaci a 
regeneraci), není tento boj veden oprávněně a spravedlivě, a proto také není tento způsob řešení  
podporováno universálním vědomím (Duchem/Světlem), což dokládá fakt, že v konečném důsledku 
tvoří a vyvolává dis harmonické a destruktivní následky a dopady na život jako celek. Všichni, kdo 
toto destruktivní a dis harmonické řešení - v rozporu s universálním řádem a ke škodě života jako 
celku - vědomě či nevědomě i přes odpor a na sílu prosazují, uskutečňují nebo z něho ve svůj 
prospěch těží na úkor celku, si tvoří v duchu zákona jednoty a rovnováhy/spravedlnosti duševní 
zátěž a budou se za to jednou muset zodpovídat (karmu). 

10. Zamyšlení nad skrytou duchovní podstatou a skutečnými důvody (příčinami) stvoření a 
vzniku „Covid epidemie“  

Pokud chceme jakékoliv aktuálně probíhající dění (tedy projev Ducha ve Hmotě skrze Duši) skutečně 
pochopit a uchopit za správný konec, bylo potřeba nejdříve rozkrýt a pochopit, proč téměř dvou roční 
strategie vlády (boj s virem) i ve třetí vlně epidemie selhává a nedaří se i přes tvrdá opatření šířící se 
údajně nebezpečnou nákazu touto strategií zastavit. 
 
Je hmotný příznak/projev virové epidemie odstranitelný skrze řešení, které je předkládáno jako 
„jediné a universální“, avšak současně je tvrzeno, že nevyvolává „universální/stejné účinky“ na život 
jako celek? 
 

Kolektivně se zatím jeví, že lidé věří, že „universální problém lidstva, kterým je šířící se epidemie 
virového onemocnění Covid“ může zastavit jenom jedno jediné, a to „preventivní opatření =  
očkování lidí vakcínami“, které jsou výtvory - produkty vědců a farmaceutických firem. Očkování je 
předkládáno jako určité „universální řešení“, které má lidskou populaci ochránit před onemocněním 
Covid, resp. před těžšími projevy onemocnění. Očkování zjevně nepředstavuje „individualizované 
řešení, které by bylo každému člověku moudře doporučeno, připraveno či stvořeno na míru“ až po 
předchozím zohlednění jeho individuálního celkového zdravotního stavu (což se běžně děje, když se 
člověku aplikuje lék na hmotné příznaky nemoci). 

Položme si logickou otázku, proč tedy „očkování“, které je předkládáno jako „universální účinné 
řešení“ na zastavení virového onemocnění Covid, nevyvolává u všech lidí po aplikaci universálně 
stejné účinky či následky? A naopak podle dosavadních zkušeností i varování výrobců vakcín může 
očkování vyvolat u člověka různé vedlejší následky (od žádného příznaku, přes těžké reakce jako je 
nervové ochrnutí až po úmrtí)? 

Stejně tak, položili jsme si další logickou otázku, jak může nákazu onemocnění Covidem, které se u 
lidí prokazatelně projevuje různě - individuálně (od žádných příznaků, přes těžší průběh jako je zápal 
plic až po úmrtí) zastavit či omezit z hlediska hmotných příznaků řešení, které nezohledňuje apriori 
„individuální zdravotní stav člověka“ a je aplikováno de fakto plošně na všechny lidi a dokonce bez 
nutnosti či aspoň doporučení projít před očkováním cíleným vyšetřením, které by „individuální stav 
člověka“ objektivně zhodnotilo a vyhodnotilo jako vhodný? 

Položil si někdo otázku, proč by mělo „očkování, jako plošný neindividualizovaný prostředek 
vyvolávající různé (tj. individuální a nepředvídatelné účinky na jednotlivé systémy lidí  - tedy život 
jako celek) zafungovat proti epidemii a proč se k němu tedy všechny vlády zcela nelogicky upínají a 
prosazují ho jako jediné možné řešení, které by mělo zvládnout a zastavit šířící se epidemii? 

Položil si někdo z vlády, zdravotních expertů a dalších lidí, kteří prosazují očkování jako jediné možné 
řešení, otázku, proč by mělo obyvatelstvo podporovat a důvěřovat rychle vytvořenému a od základu 
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nelogickému řešení, o jehož „neškodlivosti nejsou prokazatelné informaci ani studie a jehož 
bezpečnosti a harmonickým účinkům“ nedůvěřuje ani sám jeho výrobce? Proč by si jinak výrobci 
vakcín vyjednali s vládami států to, že nebudou právně odpovídat a kompenzovat škody vzniklé 
obyvatelstvu následkem vakcinace jejich produkty? Proč státy (aniž by se svého obyvatelstva zeptaly) 
přistoupily na zjevně nestandardní a nevýhodné dohody s výrobci vakcín, když je právně běžné 
v obchodním styku, že výrobci nesou záruku nebo aspoň právní odpovědnost za své výrobky (za jejichž 
výrobu a prodej mají příjem/zisk a nejedná se o bezplatný dar)?  Proč vlády států přistoupily na to, aby 
jejich obyvatelstvo bylo skrze svoje vlády zjevně neférově a v rozporu s pravdivou odpovědností 
postaveno kolektivně do zcela „protikladné role“, ve které případné škody lidem vzniklé na zdraví 
následkem vakcinace bude hradit těmto lidem stát (tedy obyvatelé) namísto výrobců, protože toto 
odškodnění nelze právně vyloučit v duchu mezinárodní úmluvy o biomedicíně (podle které musí státy 
zajistit právní ochranu, aby nedocházelo k porušování úmluvy, např. tím, že osoba, která utrpí škodu 
způsobenou zákrokem v oblasti péče o zdraví, má právní nárok na náhradu škody)? 

Fakt, že vláda (potažmo vlády) svojí strategií a praktickými opatřeními nekoná ve prospěch 
obyvatelstva jako jednoho jediného celku či bytosti, resp. ve prospěch všech obyvatel stejně a 
rovnocenně, tj. některé v jejich postavení zjevně zvýhodňuje na úkor jiných, resp. povyšuje a jiné 
ponižuje, působí v kolektivním vědomí lidstva dis harmonizace, pokřivení a nespravedlnost, což se 
projevuje v tom, že lidé tuto nespravedlnost vnímají a dávají ji najevo skrze svůj odpor či neochotu 
nespravedlivé polarizující opatření bezvýhradně dodržovat, popř. se je snaží obcházet. 

Fakt, že vládou vydaná opatření nejsou férová a spravedlivá pro všechny stejně a rozdělují do více 
skupin jedno jediné obyvatelstvo, které navíc nedostalo jakoukoliv možnost svojí přímou 
volbou/vůlí nebo chováním ovlivnit toto třídění do skupin, přestože jsou všichni obyvatelé 
„zosobněním republiky/státu“, je rovněž alarmujícím signálem i přímým důkazem, že zvolené řešení  
- kterým se státy a vlády vydaly cestou boje s virem a jeho přemožením výhradně skrze „očkování“ - 
nelze považovat za žádné universální funkční řešení proti Covid pandemii, neboť ve vědomí 
obyvatelstva jako jednoho celku nevyvolává stejné účinky ani dopady. Je třeba si uvědomit, že vláda 
nemá kompetenci/právo obyvatele třídit na skupiny, aniž by pro to obyvatel zavdal svým vlastním 
jednáním příčinu, a je povinna v duchu svého ústavního slibu „sloužit všem stejně, dodržovat právní 
pořádek a nezneužít na úkor obyvatelstva/státu svého postavení“, přičemž obdobně to platí pro 
ostatní zástupce obyvatelstva (prezidenta, poslance, senátory atd.). 

 
a. Co je universální duchovní podstatou jakékoliv dis harmonie projevující se jako celospolečenský 
problém nebo onemocnění v lidském společenství 

Universální podstatou každého člověkem zažívaného problému, obtíže nebo nemoci, je 
nerovnováha, nejednota člověka, jako individualizované formy života, s pravou universální 
podstatou svojí bytosti (duchem), odklonem od universálního vědomí (boha/zdroje/ducha a esence 
života), anebo tvoření člověka v rozporu s přirozeným universálním řádem, který s pomocí 
universální síly = Spravedlnosti udržuje a zajišťuje harmonii a rovnováhu v celém systému 
universálního vědomí (Celku), jehož součástí je každý člověk skrze svoji vrozenou universální 
podstatu.  

Tyto síly Spravedlnosti začnou v systému vědomí člověka, resp. všech relevantních lidí působit vždy, 
když se daný člověk zpronevěřuje svojí vrozené/přirozené/světelné/bytostné podstatě, anebo se 
svým konáním ve vztahu k životu jako Celku (tj. ve vztahu k sobě či jiným živým bytostem) odkloní 
od universální Lásky a Pravdy, Universálního řádu a svým postojem a činěním škodí Životu jako 
Celku. 

Tyto síly spravedlnosti jsou universálním vědomím iniciovány a neomylně řízeny tak, aby člověka 
zastavily, probudily a navedly zpět do souladu a jednoty se svojí bytostnou podstatou, universálním 
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vědomím (Bohem) a universálním řádem, který člověk porušuje (na což ho projevy života upozorňují 
včetně toho mu ukazují i konkrétně čím a jak). 

Spravedlnost tak podporuje, chrání a usměrňuje každého člověka k tomu, aby dobrovolně zjednal 
nápravu a sladil se jako světelná bytost zpět se světelným harmonickým systémem vědomí, jehož je 
skrze svoji bytostnou podstatu součástí. Pokud tak člověk na základě jemného působení sil neučiní 
dobrovolně a dál skrze postupuje proti universálnímu vědomí/životu jako celku a v rozporu 
s universálním řádem, potažmo vedením sil spravedlnosti, spouští se síly razantnější, temnější a 
silnější, aby tyto impulsy a tlaky pramenící z universálního vědomí Celku člověk skrze svůj systém již 
zaregistroval a přestal ignorovat. 

Síly člověka skrze nesouladný/dis harmonický/protikladný/nemocný projev život upozorňují a 
vedou k tomu, aby se zastavil a podíval se skrze tento hmotný projev na to, jak svým vlastním 
pokřiveným postojem potláčí svoji vlastní bytostnou podstatu nebo podstatu jiných bytostí, kde a 
jak sám narušuje přirozenou rovnováhu a harmonii ve vztahu k universálnímu vědomí/životu jako 
celku/bohu, čím narušuje universální řád a netvoří či ničí harmonické, tj. život podporující, prostředí, 
ve kterém žije a ve kterém aktivně působí a projevuje svoji sílu/vůli. 

Universální podstatou, příčinou projevu nákazy Covid v lidském společenství, která se šíří, resp. 
může šířit jen skrze jednotlivého člověka, je něco, co souvisí nikoliv s individuálním, osobním stavem 
člověka – tj. jeho aktuálním zdravotním stavem, ale něco co souvisí s jeho universální podstatou, 
kterou mají všichni lidé stejnou a společnou. 

Universální podstatou a příčinou projevu nákazy Covid v lidském společenství lze rozkrýt skrze 
hmotný projev života a vztahu či postoje každého člověka k životu, potažmo k sobě nebo jiným 
bytostem, který je dis harmonický, pokřivený, deformovaný, odpojený od universálního vědomí, 
universálního řádu, poškozující a deformující pravou světelnou podstatu člověka, jež způsobuje i 
defomaci (disharmonický) vztah člověka k životu a člověka ke státu (a naopak). 

 
b.  Zamyšlení nad konkrétními nespravedlnosti (odkloněním se od universálního řádu a zákona 
jednoty a rovnováhy/spravedlnosti) příčinami globálního prožívání „Covid epidemie“  
 
Nezdravý postoj k životu, polarizace mezi lidmi a podpora nespravedlnosti, odpor a napětí  
projevem či důsledkem toxických vztahů, ve kterých panují nespravedlivé poměry a porušování 
svrchovaného universálního řádu). Boj je projevem toxického vztahu či postoje vůči určitému projevu 
života (existence), který v nás vyvolává odpor vůči něčemu, co ve své iluzi či vlivem traumatické 
zkušenosti nebo strachu nepřijímáme v jeho přirozeném projevu.   
 
Pokud ve svém systému vědomí povyšuji svoji vlastní existenci nad existenci jiné bytosti např. tím, 
že ji nutím a přesvědčuji, aby se chovala podle mého vlastního přesvědčení a víry, takový postoj je 
z pohledu bytostné podstaty egoistický a destruktivní. Každý, kdo tento egoistický postoj k Existenci 
vyjadřuje, bude dříve či později nucen zažívat destruktivní dopady a projevy Existence ve vztahu 
k němu samotnému. 
 
Stejně tak je ale destruktivní pro Život jako celek postoj, kdy ve svém systému vědomí ponižuji svoji 
svojí vlastní existenci nad existenci jiné bytosti např. tím, že se zájmům a přesvědčením jiných bytostí 
podřizuji a činím pro blaho celku, ačkoliv to nepodporuje moje vlastní blaho.  Altruistický postoj 
k Existenci jako Celku je stejně destruktivní pro Život jako Celek, jako postoj egoistický. Oba tyto 
extrémy je potřeba opustit a přestat v tomto nezdravém vzorci chování fungovat. 
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11.   Co je to v pravdě a skutečně „universální řešení“ a jaké předpoklady by mělo splňovat, aby 
mělo potenciál způsobit zastavení epidemie a uzdravit člověka z onemocnění Covid, popř. ho chránit 
před onemocněním? 

Není pochyb, že na vše, co se ve hmotě projevuje jako problém, vzniklo a existuje z vůle Ducha 
(universálního vědomí/Boha) musí existovat a existuje „universální řešení“, které má potenciál, tj. 
sílu a schopnost vyvolat stejné, tj. universální, účinky a hmotný projev odstranit, vyrušit, 
neutralizovat, přirozeně jeho existenci přeměnit v neexistenci. 

„Universální řešení“ jakéhokoliv problému, obtíže či nemoci je takové řešení, které vyvolá stejné 
účinky bez ohledu na okolnosti, vlivy či individuální podmínky, neboť vychází z pravdy (universálního 
vědomí), respektuje a ctí pravdu (universální vědomí nebo vše, co je stvořeno z této stejné 
universální podstaty) a cílí či se zaměřuje na udržení nebo obnovení rovnováhy a jednoty mezi 
oběma polaritami, tj. hmotným projevem universálního vědomí a nehmotným universálním 
vědomím skrytým za daným hmotným projevem, přičemž přistupuje k nim tak, že vnější projev je 
pouhým odrazem/následkem/manifestací, nikoliv však příčinou/zdrojem/podstatou problému. 

Universálnímu řešení musí předcházet správné rozlišení, odhalení a rozpoznání na které z polarit leží 
pravda (zdroj/živoucí podstata/příčina/počátek, který lze měnit) a na které straně leží 
nepravda/iluze/odraz pravdy. Universální řešení dokáže z pravdivé podstaty přesně odhalit 
existující dis harmonii (nerovnováhu), zacílit a tuto dis harmonii/nerovnováhu skrze protiklad 
doplnit/vyrovnat a skrze dosažení jednoty a rovnováhy přirozeně vyrušit existující universální 
příčin/důvod existence a hmotného projevu problému. 

Universální řešení je universální neboli všeobecně poplatné a účinné tím, v sobě nese potenciál 
působit stejně na každou jednotlivou část patřící do téhož universálního celku a vyvolat díky její 
universální podstatě stejné účinky v každé této části tvořící celek, což se ukáže skrze hmotný projev. 
Vezmeme-li to prakticky, pak universální řešení působí či vyvolává stejné účinky, resp. bude s jistotou 
takto stejně působit na každého člověka bez rozdílu tím, pokud skrze svoji podstatu harmonizuje, 
uzdravuje či sjednocuje jeho hmotné tělo, mysl, emoce a duševní prožívání do jednoty/integrity a 
souladu s jeho harmonickou universální duchovní podstatou, skrze kterou je každý člověk spojen a 
tvoří součást jednoho universálního celku. 

Proto, pokud chceme zastavit šíření epidemie skrze každého jednotlivého člověka (tj. každou část 
tvořící jeden a tentýž celek/HOLOS), musí toto universální řešení vzejít/pramenit z jednoho a téhož 
univerzálního/celistvého vědomí, které tvoří současně také universální celistvou bytostnou 
podstatu člověka a sjednocovat hmotné tělo a duši s duchem do jednoho universálního celku. 

A vedle toho musí universální řešení splňovat také tyto předpoklady: 

a) Uni řešení respektuje Život/Ducha/živoucí Bytostnou podstatu života, resp. živých bytostí včetně 
člověka jako nejvyšší hodnotu a kvalitu životu a podporovat člověka ve svébytném, důstojném a 
soběstačném přístupu k životu a jeho prožívání. 

b) Uni řešení ukládá jednat či přistupovat ke všem částem (lidem/člověku) tvořících jeden celek 
(universální vědomí) rovnocenně a stejně (tj. bez jakéhokoliv zvýhodňování či nezvýhodňování, 
popř. bez krácení či rozšiřování bytostných či právem garantových základních práv a svobod 
člověka). 

c) Uni řešení nesmí žádnou z těchto částí (lidí/člověka) směřovat, výhodami motivovat či pod 
hrozbou nevýhody, trestu či újmy nutit rozhodnout se či konat v nesouladu či v rozporu s přirozeným 
řádem, anebo jejími bytostnými právy spojenými s kvalitami její universální bytostné podstaty. (tedy 
netvořit neharmonické řešení, kterým člověka proti jeho vlastní svobodné vůli/svébytnosti účelově 
směřuje či manipuluje k určitému rozhodnutí nebo chování, které: 
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buď (i) dané řešení prosazuje jako universální či plošné, ačkoliv život/universální vědomí již aspoň 
jednou projevilo, že takové řešení universálním není, neboť nevyvolává ve všech částech stejné 
harmonizační/dis harmonizační účinky, 

anebo (ii) v konečném důsledku jednoho člověka snižuje či povyšuje na druhým v závislosti na to, zda-
li se daný člověk neuniversálnímu/individuálnímu řešení, podřídí či nepodřídí, ačkoliv je takové 
ponížení či povýšení v rozporu s výkonem bytostného práva člověka, anebo universálním řádem 
spravedlivě podporujícím život jako celek, anebo chránící život jako celek proti jeho poškození. 

d) Uni řešení nesmí žádnou z těchto částí (lidí) směřovat, výhodami motivovat či pod hrozbou 
nevýhody, trestu či újmy k tomu, aby záměrně konala proti životu jako celku (buď tím, že jí bude 
bránit podporovat, chránit a bránit svůj život či život jiného proti újmě), anebo jí bude skrytě či zjevně 
motivovat, navádět či svádět k tomu, aby škodila životu jako celku (tj. jednala proti sobě, anebo proti 
jiným). 

e) Uni řešení nesmí odvádět člověka od jeho universální podstaty a jeho nejvyšší pravé hodnoty 
nepodmíněné vnějšími okolnostmi, anebo individuální odlišnou osobností a rozličným prožíváním, 
a naopak by ho mělo k tomuto směřovat. 

f) Uni řešení nepřipouští dělení lidí podle toho, co již ve svém základu či z čisté logiky není universálně 
podporující pro všechny lidi stejně, anebo je naopak škodlivé pro všechny stejně (tedy to není 
spravedlivé, férové a harmonické pro celek).  

g) Uni řešení, které nemá universální podstatu a liší se různými účinky nebo dopady na vědomí 
určitého celku, potažmo na život či celistvý systém každého člověka (v závislosti na jejich svobodné 
volbě, rozhodnutí či konání), tzn. jedná se o neuniversální řešení s individuálními účinky, takové 
řešení nelze plošně všem lidem ukládat, pouze ho lze doporučovat, pokud jsou s tím oznámeny 
dopady a následky, které řešení může vyvolat (neboť takové řešení nemůže mít žádné skutečně 
významné účinky a vliv na vědomí celku, tedy ani na změnu toku samotného života/tvoření 
universálního vědomí). 

g) Uni řešení technicky neřeší toliko iluzorní hmotný projev problému, popřípadě odděleně od 
universální podstaty (zdroje/skryté příčiny), aby jednostranně tento projev energeticky neživil a 
netvořil či nezvětšoval skrytou dis harmonii, nerovnováhu a nesoulad člověka s universálním 
vědomím Celku. Uni řešení naopak člověka, jako potenciálního či reálného tvůrce problému či 
nositele nemoci či nákazy, uzdravuje ze samotné podstaty tím, že ho směřuje a podporuje 
k dobrovolně nápravě nebo do konání, které je v souladu s universálním vědomím, potažmo jeho 
universální bytostnou podstatou, které má moc/sílu vyrušit příčinu problému (např. zastavit 
epidemii). 

S ohledem na výše uvedené je jasné, že nástroj prevence (očkování) nesplňuje znaky či předpoklady 
pro universální řešení, neboť nepodporuje život/soulad s universálním vědomím a řádem, ale nemoc 
a oddělování lidí od universální podstaty a vědomí, které lidi jako jednu bytost sjednocuje do celku. 

Je skutečné bláhové si myslet, že na inteligentního universálního Ducha života/Boha/Universální 
vědomí zabere a zafunguje řešení či opatření, které nepodporuje lásku, život, světlo, harmonii, ale 
přesný opak. Zkusme se ve svém nitru nacítit na to, jak může být opravdu uzdravující, podporující a 
harmonizujícím řešením takové řešení, kterým je člověk (jako svébytný jedinec) ze strany státu skrze 
šíření strachu z nemoci či hrozby z omezení jeho práv  fakticky testován, zda-li podlehne či nepodlehne 
nátlaku ze strany společnosti (vyvíjeném v tzv. zájmu společnosti) a je ze všech stran manipulován, aby 
se nechal očkovat proti covid (i když jím zatím neonemocněl), přestože je nadevší pochybnost, že 
očkování představuje „nepřirozený vnější zásah do lidské integrity a bytostné podstaty člověka (těla-
duše-ducha) bez ověřené znalosti všech nepříznivých dopadů a účinků do přirozeného autonomního 
systému člověka, a že v konečném důsledku nepřináší ani žádnou skutečnou záruku, že se epidemie 
nákazy covid přestane mezi lidmi skutečně šířit, i když se mu lidé podřídí. 
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S ohledem na výše uvedené je jasné, že universální řešení ze současné krize je rozkrytí a opuštění 
destruktivního postoje a jednání, kterým se ve vědomí lidí (celku) šíří nerovnováha, nejednota, 
manipulace se svébytnou vůlí člověka, která je spojena s jeho duchovní podstatou a která 
představuje nejvyšší hodnotu lidství, kterou chrání náš ústavní pořádek. Svébytnost člověka 
(svobodná volba člověka a s tím spojená odpovědnost prožít si dopady vlastní svobodné volby) a 
ukončení manipulace a destruktivní zasahování do svébytného prostoru jiného ze strany státu je 
řešení, kterým můžeme zastavit šířící se toxickou destruktivní energii. Zájmy a blaho jedince je 
hodnotou, která je třeba ctít a nepřekračovat. Žádná jiná bytost nemá z pohledu jednoty a 
rovnováhy větší či silnější „právo vyžadovat po jiné – stejně svébytné a důstojné bytosti, aby se na 
sílu (proti svojí svébytné vůli) podřídila ve vztahu ke svému vlastnímu blahu „blahu jiné bytosti“. 
Takový požadavek je egoistický a nelegitimní. Stejně tak není ve prospěch Celku, aby společnost po 
bytostech v rozporu se základy, na kterých vznikla, vynucovala po jedinci, aby se podřídil 
kolektivnímu zájmu (blahu celku, které však staví na újmě působené jedinci). 
 
 
12. Shrnutí a závěr 
 
Na závěr bych shrnula šest klíčových otázek, které by si měli pokládat zejména lidé, kteří mají 
politickou moc řešit celospolečenské situace a v mezích svojí zákonné kompetence rozhodovat o 
dočasném omezování lidských práv a svobod, či kteří svým rozhodnutí či konáním zasahují do 
vrozené „svébytnosti člověka, potažmo obyvatelstva“. 
 
1) Jak může zafungovat cesta, potažmo manipulativní či spasitelské řešení, které nectí a nepodporuje 
svobodnou volbou a odpovědností člověka, popř. ho proti jeho vůli nutí, anebo naopak manipulativně 
odděluje od jeho osobní odpovědnosti rozhodovat o svébytných otázkách svého života, zdraví a 
imUNITy? 

2) Jak může zafungovat cesta, potažmo nekonsensuální řešení, na němž se aktivně podílelo či podílí 
menšinová část obyvatelstva a většinová část obyvatelstva ho buď aktivně nepodporuje, či jen 
formálně nebo ze strachu, anebo je s ním přímo v odporu, podává petice či proti němu demonstruje?  

3) Jak může zafungovat cesta, potažmo nezákonné řešení, v rámci kterého vláda, potažmo státní 
činitelé zneužívá svojí zákonné moci a kompetence tak, že s obyvatelstvem zachází zcela v protikladu 
a rozporu s tím, jaké je nastaveno bytostné i právním pořádkem dané postavení člověka ve společnosti, 
kdy blaho a zájmy člověka jsou nadřazeny zájmům vědy a společnosti? 

4) Jak může zafungovat cesta, potažmo nespravedlivé řešení, které staví na nezdravém vztahovém 
vzorci, v rámci kterého lidé zastupující obyvatelstvo nehledá řešení, které je dobré pro všechny jako 
celek, ale člení jej na kategorie těch, kteří „získávají bez prokazatelných zásluh pro celek na úkor jiných 
konkrétní výhody a finanční kompenzace, zatímco jiní jsou naopak bez svého prokazatelného osobního 
přičinění „znevýhodňováni a poškozováni“ ? 

5) Jak může zafungovat cesta, potažmo od základu vadné řešení, které nestaví na pravdivých a 
vědecky známých poznatcích o fungování virů (exosomů), jejich skutečném původu a očistné funkci 
v těle a proč si vláda do teď nedokázala skrze svoje odborné poradce zjistit, že svoji strategii staví na 
omylu (ačkoliv je veřejně známé, že „virus nemůže být fyzikální příčinou, ani spouštěčem a ani zdrojem 
nakázy)? A jak může plošně prosazovat rizikové řešení „vakcinace“, které může vyvolat 
nepředvídatelné dopady včetně rozšíření nové nákazy?  

6) Jak je možné, že vláda i přestože její strategie boje na vir nezabírá, se nezabývá řešením, které by 
stavělo na „pravdivém hledání přímé souvislosti, spojení, skryté jednoty a rovnováhy mezi hmotným 



   
 

Daniela Šenarová  Kompletní případová studie k  virovému onemocnění COVID 19 © 

 

20 

dopadem – následkem – příznakem - projevem života (který se snaží odstranit) a s ním související 
pravdivou duchovní či nehmotnou podstatou, příčinou či důvodem stvoření, duševního prožívání a 
jeho hmotným projevem či dopadem?  

 
 
13. Dovětek k této holistické studii 

Děkuji předem za Váš dobrovolný příspěvek ve formě finančního daru, kterým mne odměníte za moji 
práci spojenou se studiem, přípravou a zpracováním této kompletní holistické případové studie (v 
propojeném formátu těchto služeb: uceleného holistického vhledu do hlubší podstaty dění, holistické 
diagnostiky nerovnováhy v Systému Vědomí jako Celku a navedení k narovnání vztahu k Životu jako 
Celku). Číslo mého účtu pro zaslání daru: 3333666699/2010 (fio). Děkuji předem za jakýkoliv Váš 
příspěvek nebo jiný dar.  

 
14. Dovětek k o Holistické ekoterapii 
 
Holistická ekoterapie se zabývá léčením uzdravováním a harmonizací lidského systému.  Tato metoda 
vychází z myšlenky, že nemoci a příznaky nemocí nemohou vzniknout sami od sebe, ale vznikají jako 
vnější (tělesný) výraz či projev vnitřního nesouladu = nerovnováhy = dis harmonie = vydělení sebe z 
celku (tím, že určitou část sebe sama ve svém vědomí povyšuje, ponižuje).  
 
Holistická Ekoterapie si klade za cíl celistvost, tj. znovusjednocení ducha – duše – mysli, emocí a těla 
do jednoho vzájemně spolupracujícího harmonického celku a jako “holistická” metoda je z mého 
pohledu metodou budoucnosti, která vede skrze léčení ke skutečnému uzdravování, nikoliv jen k 
odstraňování hmotných projevů a příznaků skryté duchovní podstaty problému a s ní související 
konkrétní duševní příčiny.  
 
 
 
 
 
  
 


